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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de entender algumas das percepções das alunas do Ensino Superior,
especificamente do curso de Pedagogia sobre como são avaliadas por seus professores, e ainda, descobrir
qual o método de avaliação é selecionado por essas alunas. A metodologia utilizada foi a realização de
pesquisa por amostragem, através de aplicação de questionários com alunas do curso de Pedagogia (noturno)
da Universidade Federal de Sergipe. Verificamos que o procedimento de avaliação utilizado pelos professores
do curso de Pedagogia é bem diversificado, através do uso de Seminários com e sem trabalho escrito e, com
aplicação de provas. A preferência das alunas foi a prova escrita, ela é considerada como um método positivo
entre as alunas. Concluímos que, a avaliação é necessária, e deve ser empregada em parceria
professor/aluno, para que ambos tirem proveito desse resultado.

Palavras-chave: Ensino Superior. Avaliação. Pedagogia. Método.

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo comprender algunas de las percepciones de los estudiantes de educación
superior, específicamente el curso pedagógico sobre cómo son evaluados por sus maestros, e incluso saber
qué método de valoración se selecciona por estos estudiantes. La metodología consistió en realizar una
encuesta por muestreo a través de cuestionarios con alumnos de la Pedagogía (noche) de la Universidad
Federal de Sergipe. Hemos encontrado que el procedimiento de evaluación utilizado por los profesores de
pedagogía está muy diversificado, a través del uso de seminarios con y sin el trabajo y la escritura, la
aplicación de las pruebas. La preferencia de los estudiantes era la prueba escrita, se considera como un
método positivo entre los estudiantes. Llegamos a la conclusión de que se requiere la evaluación, y debe ser
utilizado en asociación maestro / estudiante, que nos tomamos ventaja de este resultado.

Palabras-llave: Educación superior. Evaluación. Método.
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Introdução

As práticas de avaliação estão presentes na nossa vida desde que somos bem pequenos, somos avaliados
antes mesmo de adentrarmos na escola. Essa prática persiste durante toda a nossa vida escolar, e assim
permanece até a entrada no Ensino Superior. Estamos tão impregnados com valores de julgamento que para
muitas pessoas a entrada no Ensino Superior será uma fase tão ou mais complicada que a chamada Educação
Básica. Isso se solidifica, pois segundo Neves (2008) “Pela própria postura do professor e também pela forma
como o trabalho pedagógico está organizado nas escolas e universidades, podemos afirmar que, até hoje,
ainda não se concebeu a avaliação como um processo em favor do aluno e de sua aprendizagem.” (NEVES,
2008, p. 21).

Entendemos que, a forma de avaliação deve está enquadrada com o trabalho proposto pelo professor, e que o
principal objetivo não é a classificação e sim a aprendizagem. O fato é que, ainda, encontramos alunos com
temor em serem avaliados, por não entenderem como o tipo de avaliação escolhida pelo professor pode
estabelecer seu nível de aprendizagem. Incidindo a ligação que, a avaliação está estabelecida apenas para
“dar ou receber nota, fazer provas, exames ou passar de ano.” (CATANI E GALLEGO, 2009, p. 10).

No Ensino Superior o contexto não é diferente, não é raro vermos relatos de que a forma de avaliação usada
por “tal” professor é inadequada para a metodologia usada por ele, ou ainda que o professor sempre utiliza a
mesma proposta de avaliação que foi aplicada com ele em sua formação, ou seja, não há inovação no método
de avaliar, praticas que já se encontram enraizadas tornam-se habitus, sendo definida como “práticas
repetidas sem reflexão por muitas gerações e, por isso, institucionalizaram-se, ou seja, tornaram-se oficiais.”
(NEVES, 2008, p. 24).

Com a intenção de conhecer qual a visão do educando sobre os métodos de avaliação apresentados no Ensino
Superior, realizamos uma pesquisa por amostragem, com alunos do curso de Pedagogia (noturno) da
Universidade Federal de Sergipe, com o objetivo de entender algumas de suas percepções sobre como são
avaliados por seus professores do curso, e ainda, saber qual método de avaliação é a selecionada por esses
alunos, destacamos aqui que: “O papel da ciência é entender e explicar os fenômenos sociais, focalizar a
atenção em questões particulares e desafiar crenças convencionais sobre os mundos social e natural” (MAY,
2004, p. 22), assim destacaremos na nossa escrita o papel do aluno no Ensino Superior, pois consideramos
tal como um fenômeno social que vem se expandindo no Brasil, graças a algumas políticas públicas de
abertura dessa modalidade de ensino, destacando a avaliação educacional como uma questão particular
dentro da nossa discussão, entendendo-a como um tabu que aos poucos vem sendo rompido dentro da nossa
sociedade.

Ao analisar nossas questões fundamentais que nos levaram a produção desse trabalho afirmamos que
partilhamos da mesma opinião de May (2004) ao afirmar que “a pesquisa torna-se mais do que um reflexo
das nossas opiniões e preconceitos: ela substancia, refuta, organiza ou gera as nossas teorias e produz
evidências que podem desafiar não apenas as nossas próprias crenças, mas também aquelas da sociedade
em geral” (MAY, 2004, p.23). É dessa forma que compreendemos a questão da avaliação educacional no
Ensino Superior, e foi com esse intuito que produzimos os dados que serão apresentados no decorre do
trabalho.

Para que pudéssemos dar corpo a essa pesquisa realizamos entrevistas semi estruturadas, com aplicação de
questionário simples com seis questões os mesmos, foram aplicados com 15 alunas do curso de Pedagogia da
Universidade Federal de Sergipe. Em seguida utilizamos as respostas dessas alunas para elencar questões
que acreditamos ser importantes para ganharem o devido destaque nesse trabalho.

ANALISANDO OS DADOS ENCONTRADOS

A primeira questão a ser discutida é sobre o tipo de avaliação mais frequente no curso, foi perguntado as
alunas participantes da pesquisa, qual o tipo de avaliação mais frequente em seu curso?
A partir das respostas obteve o seguinte Quadro:
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Quadro 1: Tipo de avaliação mais frequente no curso de Pedagogia noturno

Seminário 27%

Seminário com trabalho inscrito 27%

Prova escrita 20%

Debate 13%

Trabalho escrito 13%

Outro 0%

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos questionários respondidos.

Podemos observar no Quadro construído a partir da tabulação dos dados obtidos através dos questionários
das alunas que há uma diversidade das formas de avaliar, não acontecendo a predominância de um único
método de avaliação por parte dos professores. A partir da nossa perspectiva esse fator vem a ser um ponto
positivo tanto para alunos, quanto para professores que estão procurando diversificar suas formas de
avaliação, o que pode contribuir para uma avaliação de certo modo mais justa e condizente com o nível de
desenvolvimento de cada aluno. Destacamos ainda a questão do debate, apontada pelas alunas como uma
das formas de avaliação menos frequente, justificamos que talvez essa percepção das entrevistadas venha a
se referir aos momentos em que o professor explicitamente deixa claro que vai utilizar o debate como forma
de avaliação, não considerando dessa forma debates rotineiros que acontecem em sala de aula como uma das
formas de avaliação utilizadas por seus professores.

O próximo Quadro vem apresentar uma questão que deve ser considerada como relevante por professores
quando elaboram seus métodos de avaliação que se refere as preferências dos estudantes quanto ao modelo
de avaliação.

Quadro 2: Preferência dos estudantes quanto ao modelo de avaliação

Prova escrita 33%

Trabalho escrito 27%

Seminário 20%

Debate 13%

Seminário com trabalho escrito 7%

Outro 0%

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos questionários respondidos.

Questionadas sobre qual a sua preferência quanto aos modelos de avaliação que são mais frequentes em seu
curso, as alunas surpreendentemente vêm quebrar um dos primeiros tabus a respeito da avaliação, o mito da
prova escrita, elegendo-a assim como um dos métodos preferidos para serem avaliadas, prova escrita
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alcançou 33% de aprovação das alunas, seguida do trabalho escrito com 27%. O que reflete uma mudança de
pensamento em torno da prova escrita, considerada há algum tempo atrás como um terror para os
estudantes do Ensino Superior. Essa preferência das estudantes vem demonstrar que a prova escrita não é
mais encarada como um castigo, uma punição, como um instrumento de poder do professor, utilizado para
punir, e sim como uma ferramenta de avaliação e para dar um embasamento ainda maior a essa questão da
prova escrita, perguntamos as alunas o que significava a prova escrita para elas e mais uma vez fomos
surpreendidos, pois 20% das entrevistadas consideraram a prova escrita como uma importante ferramenta de
avaliação, e apenas 26% consideraram-na como desnecessária ou como não sendo a melhor forma de
avaliar. Dentre as respostas a prova escrita foi considerada não só como importante, mas também como
interessante e fundamental atingindo 60% de aprovação e apoio por parte das entrevistadas como podemos
observar no próximo Quadro.

Quadro 3: O que é a prova escrita para o aluno.

Interessante 27%

Importante 20%

Não é a melhor forma de avaliar 20%

Fundamental 13%

Complexa 7%

Uma boa opção para avaliar 7%

Desnecessária 6%

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos questionários respondidos.

Muito se debate acerca dos processos de avaliação em todas as etapas do ensino seja na Educação Básica ou
no Ensino Superior, também nos propomos a discutir sobre esses processos, incluindo o grau de participação
do aluno nesse processo, observamos que algumas vezes o aluno não é colocado em seu devido papel como
um coprodutor no processo de ensino aprendizagem, e lhes é dado simplesmente um papel de cliente ou
consumidor final dentro do processo de construção do conhecimento, o educando apropria-se de um saber
que a ele é incorporado, pois o aluno não é apenas consumidor do produto, mas também objeto de trabalho
(PARO, 2004), considerando tal afirmação perguntamos aos nossos entrevistados se eles se sentiam parte
integrante dentro do processo de avaliação de seus professores o conseguimos os seguinte dados:

Quadro 4: Você se sente parte integrante do processo de avaliação feita pelos professores?

Sim 53%

Não 47%

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos questionários respondidos.

Observamos um grande equilíbrio no que se refere a essa questão, 47% dos alunos entrevistados disseram
não se considerar como uma parte integrante do processo de avaliação realizada por seus professores, o que
mostra um grande equilíbrio no que se refere à participação do aluno no processo de construção do
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conhecimento que inclui a avaliação, como o aluno não se sente parte desse processo o professor torna-se o
único a deter o conhecimento e ter bases suficientes para julgar quem tem ou não poder de prosseguir para a
próxima etapa, apesar de obter um número superior de alunos que se consideram parte desse processo
(53%), devemos demandar uma atenção especial para essa área procurando estabelecer conexões sobre
como está ocorrendo às relações que envolvem a aquisição ou detenção do conhecimento em sala de aula,
“na concepção tradicional da avaliação, é grande a preocupação com o ritmo dos alunos em relação às
atividades propostas, porque avaliar é controlar para que todos façam ao mesmo tempo, idealmente,
chegando às mesmas respostas” (HOFFMANN, 2009, p.94).

Ainda procuramos analisar um pouco mais a fundo a relação entre professor e aluno no que concerne ao
processo de avaliação, apreciamos que “a avaliação tem sido considerada uma das atividades mais complexas
e polêmicas” (BERBEL, 2001) e não sabemos o quanto dessa carga está nas costas do professor que tem o
compromisso de agir refletidamente, criando e recriando alternativas pedagógicas adequadas a partir da
melhor observação e conhecimento de cada um dos alunos, sem perder a observação do conjunto e
promovendo sempre ações interativas (HOFFMANN, 2009), dentro desse contexto perguntamos aos alunos se
a maioria de seus professores explicava sua forma de avaliação no inicio do semestre os dados que obtemos
foi bastante satisfatório pois, apenas 7% dos alunos entrevistados foram contra a afirmação de que o
professor procura manter o aluno informado sobre os processos de avaliação desde o inicio do semestre o que
gera bastante segurança para o aluno que pode se programar para as etapas que se seguem das disciplinas.

A prática da avaliação é uma questão complexa como diz Berbel (2001), e o papel do professor está
entrelaçado dentro dessa teia de configurações, segundo Hoffmann:

O papel do avaliador, ativo em termos do processo, transforma-se no de partícipe do
sucesso ou fracasso dos alunos, uma vez que os percursos individuais serão mais ou
menos favorecidos a partir de suas decisões pedagógicas que dependerão, igualmente da
amplitude das observações. Pode-se pensar, a partir daí que não é mais o aluno que deve
estar preparado para a escola, mas professores e escolas é que devem preparar-se para
ajustar propostas pedagógicas favorecedoras de sua aprendizagem sejam quais forem seus
ritmos, seus interesses e ou singularidades. (HOFFMANN, 2009, p.18)

É de fundamental importância que dentro dos processos de avaliação nunca percamos essa dimensão
pedagógica entendida por Berbel (2001, p. 21) “como aquela implicada diretamente com o processo de
ensino e aprendizagem, em suas características de intencionalidade consciente e sistematização”.

Para concluirmos, perguntamos aos alunos se esses percebiam a maioria das avaliações nas disciplinas já
estudadas como isoladas e descontextualizadas, foram dados a esses alunos as seguintes opções: isoladas
sim, mas estão dentro do contexto estudado, a segunda opção foi: não, as avaliações em sua maioria
conversam com outras disciplinas e se encaixam no contexto estudado e como ultima opção foi dada a
alternativa do aluno marcar que não compreendia, como consequência obtivemos o seguinte resultado 73%
dos alunos afirmam que as avaliações em sua maioria conversam com outras disciplinas e se encaixam no
contexto estudado, 20% percebem as avaliação como isoladas e apenas 7% não souberam ou não quiseram
responder. Dentro dessa pergunta procuramos essencialmente analisar qual o grau de interdisciplinaridade
presente no curso de Pedagogia que caminha em uma única direção que segundo as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Pedagogia (documento do Ministério da Educação) é:

[...] a formação de profissionais capazes de exercer a docência na Educação Infantil, nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas pedagógicas para a formação de
professores, assim como para a participação no planejamento, gestão e avaliação de
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estabelecimentos de ensino, de sistemas educativos escolares, bem como organização e
desenvolvimento de programas não escolares. Os movimentos sociais também têm
insistido em demonstrar a existência de uma demanda ainda pouco atendida, no sentido de
que os estudantes de Pedagogia sejam também formados para garantir a educação, com
vistas à inclusão plena, dos segmentos historicamente excluídos dos direitos sociais,
culturais, econômicos, políticos. (BRASIL, 2005, p.05)

Talvez seja difícil dizer o motivo ao qual alguns alunos afirmaram considerar as disciplinas como isoladas,
podemos indicar uma falha no Ensino Superior no curso de Pedagogia quanto ao seu propósito de formar
pessoas capazes não só de lecionar nas series iniciais, mas como também pessoas capazes de gerir projetos e
instituições, assim como de sistemas educativos em prol do coletivo, da sociedade, do social.

APONTAMENTOS CONCLUSIVOS

Quando estabelecemos os critérios para os questionários e posteriormente para a pesquisa, não imaginamos
que teríamos como retorno um contexto tão diversificado como o analisado diante dos resultados. Desmontar
o “fantasma” da avaliação através da prova foi um resultado expressivo diante do contexto histórico que
rodeia o seu sentido. Para Neves (2008) a prova é “[...] um tipo avaliação que não está aliada à
aprendizagem do aluno, mas apenas uma ‘com-‘prova’-ção’ do que o aluno sabe.” (p. 116). O fato da
preferência das alunas entrevistadas ser a prova como principal meio de avaliação, pode esta atrelado a duas
vertentes: ao comodismo que a prova trás, ao habitus. O que nós leva a refletir que tipo de avaliação as
futuras professoras estabelecerão ao atuarem como docente?
E ao uso da prova como uma ferramenta importante e fundamental para avaliar o seu nível de aprendizagem.
O que compreendemos é que prova é um instrumento de avaliação que pode e deve ser aplicado, desde que,
seja bem utilizada, e não apenas como qualificação, classificação e punição. (CATANI E GALLEGO, 2009).

Os resultados apresentados pelo trabalho trouxe a discussão da avaliação como uma ferramenta que pode e
deve auxiliar o professor nos seus trabalhos, essa não deve ser utilizada como um instrumento de poder, uma
ferramenta para atacar e destruir o aluno, sua autoestima e sua capacidade de se superar. Sendo assim,
“[...] devemos reconhecer que uma boa avaliação torna boa a atividade de ensino e boa a atividade de
aprendizagem.” (MÉNDEZ, 2002, p, 36)

Defendemos a ideia de que a avaliação deve ser um instrumento para se trabalhada em conjunto professor e
aluno, e não um duelo entre eles, medição de forças entre quem sabe contra quem deve saber, assim
consideramos importante que exista essa sintonia muito boa dentro da sala de aula, na qual o professor está
presente na vida do aluno agregando e não procurando segregar ou agredi-lo moralmente com seu poder de
professor.
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